Ouderinitiatief Olivier
Zorg en wonen op maat
OLIVIER-MAILNIEUWS nr 11, dd 13 augustus 2009
Olivier is van start!
In het vorige mailnieuws, van eind mei, werd al aangekondigd dat in juli het Antoniushuis zou worden
opgeleverd. De huurcontracten zijn getekend op 13 juli en de sleutels van de appartementen zijn een week
later feestelijk aan alle jongeren uitgereikt.

Sleuteloverdracht op maandag 20 juli 2009
In het gebouw wordt inmiddels druk gewerkt aan het afbouwen van de gemeenschappelijke ruimte en aan
het afwerken en inrichten van de appartementen. Immers: 2 oktober moet het allemaal klaar zijn, want op
dat moment gaat de zorg in...
Het bestuur heeft een planning opgesteld die wekelijks, zo niet dagelijks wordt bijgesteld. Vooralsnog lijkt
alles met af en toe een tegenvaller of een meevaller redelijk op schema te verlopen.
Een openingsfeest is in voorbereiding. Samen met het eerstelijnscentrum en Woonstichting Stromenland is
er op vrijdag 13 november een formeel openingsfestijn. Op zaterdag 14 november wordt er een open dag
georganiseerd voor de Moergestelse bevolking en zal de eigen Olivieropening worden gevierd....wordt
vervolgd!
Zorgteam samengesteld:
Mémelle Lemens en Nico van den Berg hebben namens ASVZ en met ''meekijken'' van de werkgroep zorg
een team samengesteld bestaande uit negen personen, acht dames en één heer. De laatste vacatures zijn eind
juli ingevuld. Er zijn persoonlijk begeleiders aangesteld, begeleiders en assistent-begeleiders plus enkele
dames die als gastvrouw een belangrijke rol gaan vervullen in de Olivierhuishouding: samen koken zal
daarvan een belangrijk onderdeel zijn.
De volgende namen zullen vanaf oktober het gezicht van het Olivierteam gaan vormen:
teamleider:
Mémelle Lemmens

gastvrouwen:
Marian Bergmans
Elly de Bes
Jenny van Rijsbergen
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persoonlijk begeleiders:
Marlon van den Berg
Tilly van der Mee
Bert van Rooy
(assistent) begeleiders:
Mijke Hensbroek
Lejla Mandic
Judith van Woensel
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Onderdeel van de voorbereiding op het wonen bij Olivier zijn thematische bijeenkomsten met de jongeren,
teamleider Mémelle Lemmens en de nieuwe orthopedagoog van ASVZ, Nicole Gelderblom. Er zijn al twee
bijeenkomsten met de jongeren belegd en er volgen er meer. In september worden met de jongeren alleen
(op 18 september) en met ouders en jongeren samen (op 25 september) ook kennismakingbijeenkomsten
gehouden met het nieuw samengestelde team.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan alle noodzakelijke contracten om de zorg verantwoord en
deugdelijk te kunnen organiseren. Daar gaan ook huisregels bij horen.. zo min mogelijk maar wel genoeg
om iedereen ervan te verzekeren dat er met onderling respect en zonder elkaar overlast te bezorgen kan
worden gewoond.
Bouw en inrichting:
De bouw is gereed. Na de bouwvak zullen de onvermijdelijke foutjes en gebreken die naar boven zijn
gekomen worden aangepast. De gemeente heeft toegezegd dat zij de noodzakelijke medische aanpassingen
voor enkele jongeren uit de middelen van de Wmo zal vergoeden.
De woningen zijn prachtig geworden en de uitzichten spectaculair!
Wat betreft de inrichting is het streven om de gemeenschappelijke ruimte in september gebruiksklaar te
hebben: er wordt onder meer een verlaagd plafond ingelegd, een vloer geplaatst, een keuken ingezet en
tenslotte wordt de ruimte ingericht.
Inmiddels wordt ook al druk gestukadoord, geschilderd en gewerkt in de afzonderlijke appartementen.
Financiën en andere zakelijke beslommeringen:
Met de feitelijke start van Olivier zal er ook een aantal zakelijke activiteiten moeten worden georganiseerd.
Hier nogmaals op een rijtje:
alle jongeren moeten zich uiterlijk op 15 augustus 2009 in Oisterwijk inschrijven als bewoner
van het eigen appartement op de Raadhuisstraat;
iedereen moet ervoor zorgen dat er een contract met een energieleverancier en met
Brabantwater wordt afgesloten: Wim de Ruiter heeft hiervoor al veel voorbereidend werk
verricht;
iedereen moet vanaf 15 augustus huur gaan betalen!! De aanvragen voor huurtoeslag zijn
inmiddels door iedereen naar de belastingdienst gestuurd;
Wmo-aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning en regiotaxi-vervoer liggen bij de
gemeente. Zoals hiervoor al gesteld zijn de besluiten over de medische aanpassingen in het
gebouw inmiddels genomen;
er wordt door Olivier op collectieve basis een verzekering afgesloten tegen brand/inbraak,
rechtsbijstand en WA;
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan worden aangevraagd bij de gemeente
Oisterwijk zodra men op de Raadhuisstraat is ingeschreven;
de PGB-, en Wmo-budgetten zullen per 1 oktober gezamenlijk worden ingezet voor de
bekostiging van de zorg/ondersteuning en huishoudelijke verzorging;
jongeren die nu Zorg-in-Natura krijgen moeten dit laten overzetten naar een PGB.
En dit dan nog los van alle berichten van verhuizing die naar het UWV of werkgever, verzekeraars,
Zorgkantoor etc moeten gaan.
Interne en externe integratie:
Door de werkgroep PR is hard gewerkt aan versterking van de onderlinge cohesie binnen Olivier, onder
meer door het organiseren van een zeer geslaagde familiedag begin juni, waaraan ouders, jongeren en broers
en zussen deelnamen met af en toe halsbrekende sportieve toeren... Daarnaast heeft op uitnodiging van Peter
de Laat ook het culturele element niet ontbroken door het bijwonen van een voorstelling in juli van het
openluchttheater van Oisterwijk (Moulin Rouge).
De bekendheid van Olivier in Moergestel is door deelname aan Moergestel Fietsdorp aanzienlijk
toegenomen: onder de bezielende leiding van Wim de Ruiter die alle activiteiten coördineerde, is Olivier
met een wijnverkoopstand aanwezig geweest tijdens dit drie weken durend spektakel in juni, zijn er ten

behoeve van het goede doel lootjes verkocht en hebben enkele Olivierouders en jongeren zich uitgesloofd
op minifietsjes, in old timers en op motoren...als Moergestel Olivier nu nog niet kent...! Met de door Peter
van Helvoirt georganiseerde groene polo's met Olivierlogo kan Moergestel nu niet meer om Olivier heen!
Vergaderdata Raad van Belanghebbenden:
De volgende vergaderdata zijn afgesproken voor de komende periode:
maandag 31 augustus 2009,
maandag 28 september 2009.
De vergaderlocatie van 31 augustus wordt nog nader bekend gemaakt. De vergadering van 28 september
vindt plaats op locatie Raadhuisstraat 36.
Tenslotte:
Alweer gepasseerde en komende Olivier-verjaardagen:
5 juli: Marian Beerens
21 juli: Ton Dirkx
21 juli: Peter de Laat
22 juli: Ad Gruijters
27 juli: Leroy van Helvoirt
31 juli: Harm de Ruiter
12 augustus: Marjan Pollemans
14 augustus: Marlies van der Aa
18 augustus: Adriënne Hermus
13 september: Annie van Helvoirt
13 september: Leny de Ruiter
17 september: Wim de Ruiter
Allen alsnog en anders alvast van harte gefeliciteerd!
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